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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ 

Ρόλθ ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS  

Τθλζφωνο 2821026781 

Φαξ 2821066055 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  cpb@namfi.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Στρατιωτικι Υπθρεςία  και ανικει ςτθν Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Άμυνα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ 

β)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:cpb@namfi.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ (άρκρο 117 του ν. 4412/16).  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ίδιοι πόροι: 

Θ δαπάνθ βαρφνει τον κωδικό 2101. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Κουφωμάτων Αλουμινίου ςε Κτιρια του 
ΡΒΚ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ για το κάκε τμιμα χωριςτά, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ τριάντα δφο 
χιλιάδων εννιακοςίων εξιντα ευρϊ (32.960,00€), χωρίσ ΦΡΑ. 

Θ προμικεια κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) : 44221000-5. 
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Ρροςφορά που κα ξεπερνά τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ προμικειασ των υλικϊν ανά τμιμα, κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ για κάκε τμιμα.  
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα Ι 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ για κάκε τμιμα χωριςτά. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
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ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα. 
 

 Τα υπ. αρικ. 624/22-7-2019, 339/28-3-19, 443/15-5-20 Ρρωτογενι αιτιματα  

 Τισ υπ’ αρικ. 477/2019, 216/2019, 276/9-6-20 Commitment- Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 24 Αυγ 20 και ϊρα 14:00. 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί τθν 25 Αυγ 20 και ϊρα 10:00 ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ, που βρίςκεται εντόσ του ςτρατοπζδου τθσ 115 ΡΜ, ςτο Ακρωτιρι Χανίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του ν. 4412/2016, ςτα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.namfi.gr ςτθ διαδρομι : namfi.gr ► procurement-announcements 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν τον Ανάδοχο. Τυχόν 
επαναλθπτικισ βαρφνουν το ΡΒΚ.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

2. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ) 

3. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ) 

4. Το Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV) 

5. Το Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Καλισ Εκτζλεςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V) 

6. Το Υπόδειγμα του Φφλλου Συμμόρφωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ) 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.namfi.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ. 

Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ, από 08.00-14.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ 
αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 15,00 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και 
επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται και αποςτζλλονται αντίςτοιχα με 
τθλεμοιοτυπία ι email. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται και απαντϊνται με τθν παραπάνω διαδικαςία. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με Παράρτθμα V 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 



 

Σελίδα 10 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
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ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
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αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ,  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)  και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και οι καταςκευαςτζσ τουσ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα που περιγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ 4 και 7.3 
κάκε τμιματοσ ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ). 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά 
εμφανίηονται ςτο taxisnet). 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
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αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.  ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.4. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ISO 9001:2015 
από διαπιςτευμζνο φορζα ςε ιςχφ κακϊσ και του καταςκευαςτι και όλα τα πιςτοποιθτικά που 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) και ζχουν δθλωκεί ςτο ΤΕΥΔ.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
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ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου αυτισ (Β6) προςκομίηονται με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ ανά τμιμα και  βάςει των κριτθρίων που αναγράφονται ςτουσ ειδικοφσ 
όρουσ. 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.    

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 
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Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία 
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

 

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, για 
κάκε τμιμα χωριςτά.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται 
ευκρινϊσ:  

1. Θ λζξθ: «ΡΟΣΦΟΑ» 
2. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 
3. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ: «Ρρομικεια- τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΡΒΚ»  
4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) 24 Αυγ 2020 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14.00  
5. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ) 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) ςφραγιςμζνουσ 
υποφακζλουσ: 

1. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει: τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ, 
τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ ςχετικζσ με αυτι διατάξεισ και νόμουσ. 

2. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά, ςυνταγμζνθ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ ςχετικζσ με 
αυτι διατάξεισ και νόμουσ. 

 
Οι δφο (2) ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι, εκτόσ από τον τίτλο τουσ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου (προςφορά, επωνυμία, τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ).  

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθ Δνςθ Ρρομθκειϊν 
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και Συμβάςεων προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν 
πρόςκλθςθ για τθν αποςφράγιςθ (άρκρο 96 παρ.3 του ν. 4412/2016). 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν 
αντιςτοίχωσ (άρκρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016). 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν (άρκρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016). 

Ο προςφζρων, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, κεωρείται αυτομάτωσ ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ότι ζχει 
λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και απαιτιςεων και ζχει ςχθματίςει πλιρθ εικόνα για το είδοσ τθσ 
προμικειασ.  

Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ, πρόδθλα τυπικά ςφάλματα κλπ. δεν 
απορρίπτονται, εάν κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ (άρκρο 102 παρ. 1 ζωσ 4 του 
ν. 4412/2016). 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), 

β) Τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 ενότθτα Β.5 και ςτισ παραγράφουσ 4 
και 7.3 των Ειδικϊν Πρων για κάκε τμιμα χωριςτά. 

γ) Τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 ενότθτα Β.6. 

δ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, όπωσ 
περιγράφεται ςτο Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

 
 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςε περιςςότερα από ζνα τμιματα κα υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά μία φορά κατά περίπτωςθ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», επί ποινι αποκλειςμοφ, επιπλζον κα 
περιλαμβάνει τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα III.  Θα υποβάλλεται για κάκε 
τμιμα χωριςτά. 
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1.3 τθσ Διακιρυξθσ όπωσ παρακάτω: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α Ρεριγραφι 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα Τιμι Σφνολο 

1 
Επάλλθλα Ραράκυρα 70 Χ 
300cm 

τεμ 20  
 

2 
Επάλλθλα Ραράκυρα 88 Χ 
440cm 

τεμ 1  
 

3 
Θφρα μονόφυλλθ 
αλουμινίου100Χ255cm 

τεμ 2  
 

4 Θφρα μονόφυλλθ 
αλουμινίου 95Χ255cm   

τεμ 1   

5 Θφρα δίφυλλθ 
αλουμινίου150Χ255cm 

τεμ 1   

6 Θφρα μονόφυλλθ 
αλουμινίου 95Χ255cm   

τεμ 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

Χρόνοσ παράδοςθσ…………… 

Χρόνοσ Ιςχφοσ Ρροςφοράσ…………………….. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ……………………………………………. 

                                                                                                                                   (Τόποσ), …………………………………………………. 

 

 

ΥΡΟΓΑΦΗ-ΣΦΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Πνζόηεηα  Σηκή ύλνιν 
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1 Φεγγίηεο 2,05Υ0,90  ηεκ 1   

2 Φεγγίηεο 4,88Υ0,90  ηεκ 1   

3 Φεγγίηεο 0,80Υ0,90 ηεκ 1   

4 Φεγγίηεο 3,88Υ0,90  ηεκ 1   

5 Δπάιιεια Παξάζπξα (Αλνίγκαηα) 
6,04Υ1,65  

ηεκ 5   

6 Δπάιιεια Παξάζπξα (Αλνίγκαηα) 
1,05Υ1,65  

ηεκ 1   

7 Δπάιιεια Παξάζπξα (Αλνίγκαηα) 
3,10Υ1,65  

ηεκ 1   

8 Γηπιή ζύξα αλνηγόκελε 
1,92εθΥ3,00εθ  κε παινπίλαθα θαη 
ζηαζεξό άλω θνκκάηη   

ηεκ 1   

ΤΝΟΛΟ  

 

 

Θ τιμι τθσ προμικειασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υλικϊν που προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ ανά τμιμα που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, 
παρουςία των ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ 
ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 21 του ν.4412/2016.  
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτθν ανοικτι 
διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το 
αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, 
ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο 
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν επιτροπι.  
 
β) Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, 
προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου των οικονομικϊν 
προςφορϊν. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. 
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋκαι βϋ οι φάκελοι 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.  

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.  
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art21
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προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

 
Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν του αντίςτοιχου ςταδίου.  
 
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/2016. 
 

Πταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 αυτισ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει 
εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν, αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 τθσ 
παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ επαναδιακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) παρζλκει άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 3.4. τθσ 
παροφςασ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ 
προκεςμίασ  των δζκα (10) θμερϊν που θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςχετικά,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει, ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν 
ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν.4412/2016 
και μόνο ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Δλζηάζεηο 

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)  
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
 
Για ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τισ διαδικαςίεσ του άρκρου 127,θ οποία 
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ παροφςασ 
παραγράφου (3.4), ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου  Χανίων, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ υπόψθ παραγράφου (3.4) αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δε χωρεί καμία άλλθ 
τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι μονιμότθτασ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
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Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ για κάκε τμιμα και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφάπαξ μετά τθν ζκδοςθ τιμολογίου-ΔΑ και τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, αφοφ προςκομίςει τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 α.   Τιμολόγιο προμικειασ υλικϊν-υπθρεςιϊν . 
 
 β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται από 
το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ (για είςπραξθ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων 
από το Δθμόςιο). 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ςτ.  Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΡΒΚ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν και 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν, ανάλογα με το εκάςτοτε τμιμα. 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 , 6.2 και 6.3 τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τα κουφϊματα αλουμινίου ςταδιακά από είκοςι (20) ζωσ 
ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ ανάλογα με το εκάςτοτε τμιμα, όπωσ περιγράφεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των αγακϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 
εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και 
το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ κακϊσ και μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ, ελζγχοντασ τα παρακάτω: 

α.   Αν τα προσ προμικεια υλικά ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τ.Ρ.  

β. Αν ζχουν γίνει όλεσ οι απαραίτθτεσ προεργαςίεσ από τον Ρρομθκευτι πριν τθν 
τοποκζτθςθ των κουφωμάτων.  

γ.  Αν το τελικό αποτζλεςμα τθσ τοποκζτθςθσ των κουφωμάτων ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 
τθσ Τ.Ρ τθσ Υπθρεςίασ και των τελικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 
δ.  Ειδικότερεσ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι των κουφωμάτων:  

Επί τόπου ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Το ΡΒΚ μπορεί να διενεργεί ζλεγχο είτε ςτο εργοςτάςιο -

εργαςτιριο του καταςκευαςτι, είτε ςτο εργοτάξιο, για τθν διαπίςτωςθ ότι τα υλικά, οι εργαςίεσ και οι 

ανοχζσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Τα κουφϊματα κρνονται μθ 

αποδεκτά όταν διαπιςτϊνεται ότι:  

α.  Δεν τθροφνται τα προβλεπόμενα από τθ παροφςα Τ.Ρ. 

β. Δεν τθροφνται οι οδθγίεσ που περιζχονται ςτα εγχειρίδια του παραγωγοφ του 

ςυςτιματοσ αλουμινίου. 

γ. Δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ και τισ αντίςτοιχεσ 

ΕΛΟΤ, ςχετικά με τθν ποιότθτα των υλικϊν, τθν ποιότθτα και ακρίβεια τθσ εργαςίασ, τθν αρτιότθτα και 

ακρίβεια τθσ τοποκζτθςθσ και τισ ςυνκικεσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ. 

δ. Δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ λειτουργίασ των κουφωμάτων όπωσ ζχουν οριςτεί 

ςτθ παροφςα προδιαγραφι. 

ε. Δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ επίδοςθσ των κουφωμάτων όπωσ ζχουν οριςτεί 

ςτθ παροφςα προδιαγραφι.  
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ςτ. Αν απουςιάηει θ ςιμανςθ CE επί των κουφωμάτων αλουμινίου ι/και θ διλωςθ 

επιδόςεων αυτϊν. 

η. Απουςιάηει θ δθλοφμενθ τιμι τθσ κερμοπερατότθτασ (Uw) ςτθν ετικζτα ςιμανςθσ CE 

ι/και ςτθν διλωςθ επιδόςεων. 

 

Ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να ανακαταςκευάςει ι να επιςκευάςει κάκε κοφφωμα που ζχει κρικεί ωσ 

μθ αποδεκτό με τθ χριςθ νζων υλικϊν, χωρίσ δικαίωμα επιπλζον αποηθμίωςθσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει ςτα τιμολόγια για τθν ορκι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν-υπθρεςιϊν. 

Αγακά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω 
κακοριηόμενουσ χρόνουσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν μετά τθν παράδοςθ ςτο ΡΒΚ. 

Αν θ παραλαβι των αγακϊν και θ υπογραφι των τιμολογίων δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που 
παραλαμβάνει τα αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Υλικοφ του ΡΒΚ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
 
6.4.2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται 
να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν  
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί 
φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν 
από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται  
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα 
ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά  
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 
6.4.3. Με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, 
με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από κάκε ςχετικι παραγγελία, προμικεια, μεταφορά και παράδοςθ 
ςτο χϊρο, να υποβάλλει για ζγκριςθ δείγματα για όςα υλικά είναι δυνατόν. 

Θ κατάκεςθ όλων των ανωτζρω πρζπει να είναι αναλυτικι και πλιρθσ, διαφορετικά δε κα εγκρίνονται.  

Διευκρινίηεται ότι ςτθν υποβολι όλων των ανωτζρω πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ εκείνεσ οι 
πλθροφορίεσ που να δείχνουν με ςαφινεια τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν και ότι ικανοποιοφν πλιρωσ 
τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν.   

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 7 των αντίςτοιχων τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ. 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
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θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

 

                           Υπτγοσ Κλεάνκθσ Καρατςίν 

Ακριβζσ Αντίγραφο Δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  
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ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια- τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΡΒΚ. 

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των υλικϊν παρουςιάηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

                     α. Να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά και τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ ,  ςφμφωνα 

με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

β. Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί ελαττωματικό, κα αντικαταςτακεί 

άμεςα (εντόσ 7 θμερϊν) με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΡΒΚ. 

 γ. Να παρζχει εγγυιςεισ και πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

          2.     Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τθν παράδοςθ των υλικϊν 

τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ ςτο ΡΒΚ εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Τα κουφϊματα αλουμινίου κα τοποκετθκοφν τμθματικά ςε διάςτθμα 20 ζωσ 45 θμερϊν, ανάλογα με το 
εκάςτοτε τμιμα. 

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν:  Θ τοποκζτθςθ των κουφωμάτων κα γίνει ςε κτιρια του ΡΒΚ 
που βρίςκονται ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου (Στρατωνιςμόσ) και Θιρα Σαντορίνθσ. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των τριάντα δφο χιλιάδων  εννιακοςίων εξιντα ευρϊ (32.960€). 

Αναλυτικά: Για το Αϋ τμιμα 14.960,00€ 

         Για το Βϋ τμιμα 18.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
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Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ, ΤΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 
- Τθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.namfi.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΡΟΜΘΘΕΙΑ- ΤΟΡΟΘΕΤHΣΘ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΚΤΘΙΑ ΤΟΥ ΡΒΚ CPV: 44221000-5  
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  



 

Σελίδα 43 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
[.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxxxvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxvii 

 

                                                           
iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
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ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxii

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Δηδηθνί Όξνη/ Σερληθή Πξνζθνξά  

ΤΜΗΜΑ Αϋ 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι προδιαγράφει τισ απαιτιςεισ για τθν προμικεια –μεταφορά και 
τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου νζασ τεχνολογίασ ςτα κτίρια Μ-608 και Μ-627 ςτο Στρατωνιςμό του 
ΡΒΚ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ των ανωτζρω κουφωμάτων, ανζρχεται ςτο ποςό των 14.960€ 
(άνευ ΦΡΑ). 

 

2.  ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Θ κατωτζρω περιγραφόμενθ προμικεια υλικϊν και παροχι υπθρεςιϊν, ςτθν παροφςα Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι (Τ.Ρ.) κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/16, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία 
εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναγράφονται ςτθν παροφςα Τ.Ρ. 

 

3.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΥΡΟΡΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι, τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ,τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ και γενικά τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
οποιονδιποτε τροποποιιςεων, ςυμπλθρϊςεων ι διορκϊςεων προθγοφμενων διαταγμάτων, αποφάςεων 
ι οδθγιϊν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ιςχφουν και τα κάτωκι πρότυπα ανά κατθγορία εργαςιϊν, εφ' όςον δεν 
αναιροφνται από τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι: 

α. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00:  Κουφϊματα Αλουμινίου. 

β. ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-07-02:Διπλοί υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό. 

γ. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017:Αναλυτικζσ Εκνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ραραμζτρων για τον Υπολογιςμό τθσ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων και τθν Ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

δ. Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

Ο Ρρομθκευτισ (ανάδοχοσ) υποχρεοφται πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και αφοφ ζχει 
επιςκεφκεί τον τόπο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ και ζχει μελετιςει τθν παροφςα να ηθτιςει επεξθγιςεισ ι και 
λφςεισ ςε τυχόν προκφπτοντα τεχνικά προβλιματα από τθν αρμόδια επιβλζπουςα Υπθρεςία του Ρ.Β.Κ. 

 

4.  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΑ-ΡΑΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

4.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ Υλικϊν 

           4.1.1  Πλα τα υλικά κα προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που εφαρμόηουν 
παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΤ ISO 9001(ςε ιςχφ)από διαπιςτευμζνο φορζα. Ο 
Ρρομθκευτισ κα προςκομίςει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

 



 

Σελίδα 56 

                                                                                                                                                                                                 
                      4.1.2 Πλα τα υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ, να 
ςυμμορφϊνονται με τα αντίςτοιχο, για κάκε υλικό, εναρμονιςμζνο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ι 
Εκνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ι (όπου δεν υπάρχει τζτοιο) με τθν αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι Τεχνικι Ζγκριςθ, ι 
πρότυπο άλλου αναγνωριςμζνου οργανιςμοφ (ISO) και να φζρουν ςιμανςθ CE.  

                     4.1.3 Θ επιλογι όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ 
Υπθρεςίασ. Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από κάκε ςχετικι παραγγελία, προμικεια, 
μεταφορά και παράδοςθ ςτο χϊρο, να υποβάλλει για ζγκριςθ δείγματα για όςα υλικά είναι δυνατόν, 
πρωτότυπα ενθμερωτικά φυλλάδια (prospectus), καταςκευαςτικά ςχζδια, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
πιςτοποιθτικά ι οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι πλθροφορία που να πιςτοποιεί ότι τα προσ ζγκριςθ υλικά 
ικανοποιοφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ που τίκενται με τθν παροφςα. Θ κατάκεςθ όλων των 
ανωτζρω πρζπει να είναι αναλυτικι και πλιρθσ, διαφορετικά δε κα εγκρίνονται. Διευκρινίηεται ότι ςτθν 
υποβολι όλων των ανωτζρω πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ εκείνεσ οι πλθροφορίεσ που να 
δείχνουν με ςαφινεια τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν και ότι ικανοποιοφν πλιρωσ τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν. 

            4.1.4   Θ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Στρατωνιςμοφ του ΡΒΚ ςτθν περιοχι του Ακρωτθρίου Χανίων και θ ποιοτικι και ποςοτικι τουσ παραλαβι 
κα γίνει από Επιτροπι που κα οριςτεί από τθν Υπθρεςία. 

4.2 Ειδικζσ  Απαιτιςεισ - Ρροδιαγραφζσ Υλικϊν 

4.2.1 Κουφϊματα Αλουμινίου 

 

α. Τα νζα κουφϊματα κα είναι από προφίλ αλουμινίου, 
κερμοδιακοπτόμενθσ ςειράσ, θλεκτροςτατικισ βαφισ χρϊματοσ λευκοφ, με ενεργειακά υαλοςτάςια με 
διπλό υαλοπίνακα χαμθλισ εκπομπισ (low-e) και αναλόγωσ τθσ κζςθσ με τα κάτωκι κατά περίπτωςθ 
χαρακτθριςτικά: 

(1) Συρόμενα επάλλθλα, 

(2) Θφρεσ ανοιγόμενεσ 

β. Ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ κουφϊματοσ κα είναι Uw<2,5 W/K.m2 
(ο υπολογιςμόσ αναφζρεται ςτο κοφφωμα ςυνολικά ςυνυπολογιηομζνων όλων των επιμζρουσ ςτοιχείων 
και κα είναι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

γ.  Τα κουφϊματα κα πρζπει να ζχουν κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι 
χαρακτθριςτικά: 

(1) Θερμοδιακοπι με υλικό προφίλ από υαλοενιςχυμζνο πολυαμίδιο, 
κατάλλθλο για το πάχοσ διατομισ του αλουμινίου που κα τοποκετθκεί. 

(2)  Μεγάλο κανάλι αποςτράγγιςθσ και αεριςμοφ. 

(3)  Δικάλαμα φφλλα για ςωςτι απορροι του νεροφ. 

(4)  Σκλθρότθτα κράματοσ αλουμινίου τουλάχιςτον 12 Webster ι 70 
HB. 

(5)  Ράχοσ διατομϊν τουλάχιςτον 1,4 mm. 

(6)  Στεγάνωςθ πολλϊν επιπζδων. 

(7)  Συντελεςτισ κερμοδιαπερατότθτασ πλαιςίου μικρότεροσ Uf<4,0. 

(8)  Θ ςειρά κουφϊματοσ κα πρζπει να φζρει τα όλα τα κατάλλθλα 
πιςτοποιθτικά όπωσ: ςυντελεςτι κερμομόνωςθσ, κερμοπερατότθτασ, αεροςτεγανότθτασ, 
υδατοςτεγανότθτασ, αντίςταςθσ ςε ανεμοπίεςθ, θχομονωτικι ικανότθτα κ.λ.π. 
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δ. Πλοι οι μθχανιςμοί λειτουργίασ, αςφαλείασ και ςτιριξθσ (μθχανιςμοί 

ανοίγματοσ, ανάκλιςθσ, μθχανιςμοί κφλιςθσ ςυρομζνων, μεντεςζδεσ, αντικρίςματα κ.λ.π.) κα είναι 
αρίςτθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ, ευρείασ κυκλοφορίασ και ίδιασ ςειράσ με τθ ςειρά που κα 
χρθςιμοποιθκεί ενϊ τα πόμολα κα είναι τφπου ςπανιολζτα. Επίςθσ κα είναι κατάλλθλοι για τισ 
διαςτάςεισ, βάροσ και κίνθςθ του κουφϊματοσ και εφόςον είναι ζγχρωμοι, κα πρζπει να ακολουκοφν το 
χρωματιςμό του κουφϊματοσ και πριν τθν τοποκζτθςι τουσ κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

ε. Πλα τα κουφϊματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα απαραίτθτα 
μικροχλικά (λάςτιχα ςτεγανοποίθςθσ, βουρτςάκια κτλ) και άπαντα εν γζνει τα βοθκθτικά υλικά-
εξαρτιματα ϊςτε θ λειτουργία και θ εφαρμογι τουσ να είναι άρτια. 

ςτ. Θ τελικι επεξεργαςία των διατομϊν αλουμινίου κα είναι με 
θλεκτροςτατικι βαφι υπερανκεκτικισ τεχνολογίασ. Θ θλεκτροςτατικι βαφι κα γίνει με πολυεςτερικι 
ποφδρα (χωρίσ χριςθ ςκλθρυντι TGIC), ψεκαςμό, πολυμεριςμό και ςκλιρυνςθ ςε φοφρνο κερμοκραςίασ 
περίπου 200 C, ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ποφδρασ βαφισ. Το ελάχιςτο πάχοσ 
επικάλυψθσ με ποφδρα κα είναι 75 μm. Θ ποφδρα κα πρζπει να είναι υπερανκεκτικισ τεχνολογίασ και οι 
διατομζσ του αλουμινίου κα πρζπει να πιςτοποιοφνται κατά Qualicoat. Επιπλζον οι  διατομζσ αλουμινίου 
μετά τθν θλεκτροςτατικι βαφι κα παρουςιάηουν απόλυτθ ομοιοχρωμία, μεγάλθ αντοχι ςτθ χθμικι 
οξείδωςθ, πρόςφυςθ, ςκλθρότθτα, αντοχι ςε απότομθ παραμόρφωςθ, αντοχι ςε υγρι ατμόςφαιρα 
παρουςία διοξειδίου του κείου.Το κοφφωμα κα φζρει εγγφθςθ χρϊματοσ από τον προμθκευτι για τα 
ανωτζρω ςτοιχειά, υπό τισ ςυνκικεσ που αυτόσ κακορίηει. 

η. Αναλυτικά ζχουμε τα παρακάτω κουφϊματα: 

Α/Α Ρεριγραφι Μονάδα μζτρθςθσ Ροςότθτα  Ραρατθριςεισ 

1 
Επάλλθλα Ραράκυρα 70 
Χ 300cm 

τεμ 20 
Θα ιςομοιραςτοφν ςε  
τμιματα ανάλογα με το 
μικοσ του ςυνολικοφ 
ανοίγματοσ μετά τθ λιψθ 
των ακριβϊν διαςτάςεων 
από τον προμθκευτι 

2 
Επάλλθλα Ραράκυρα 88 
Χ 440cm 

τεμ 1 

3 
Θφρα μονόφυλλθ 
αλουμινίου100Χ255cm 

τεμ 2 
Σε όλεσ τισ κφρεσ το 
ανϊτερο τμιμα  κα 
αποτελείτε από διπλό 
υαλοπίνακα ςατινζ και το 
κατϊτερο από διπλό φφλλο 
αλουμινίου επίπεδο ι 
ανάγλυφο, πάνελ με 
ενδιάμεςο ορυκτοβάμβακα 
ι πολυουρεκάνθ. Επίςθσ 
κα φζρουν μθχανιςμό 
επαναφοράσ 
(αναςταλτιρα). 

 

4 Θφρα μονόφυλλθ 
αλουμινίου 95Χ255cm   

τεμ 1 

5 Θφρα δίφυλλθ 
αλουμινίου150Χ255cm 

τεμ 1 

6 Θφρα μονόφυλλθ 
αλουμινίου 95Χ255cm   

τεμ 2 

 

4.2.2 Ενεργειακοί Υαλοπίνακεσ 

α. Σε όλα τα παράκυρα και τουσ φεγγίτεσ κα τοποκετθκοφν κερμομονωτικοί, 
θχομονωτικοί υαλοπίνακεσ χαμθλισ εκπομπισ (low-e). με ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασUg< 1,3. Οι 
υαλοπίνακεσ κα είναι διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) κερμομονωτικοί-
θχομονωτικοί αποτελοφμενοι από δφο υαλοπίνακεσ αςφμμετρου πάχουσ για λόγουσ θχομόνωςθσ ( 
τουλάχιςτον 5mm –κενό- 6mm), με κατάλλθλθ επίςτρωςθ του ενόσ υαλοπίνακα και με πλιρωςθ αερίου 
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(argon). Οι υαλοπίνακεσ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΚΕΝΑΚ και τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-
07-02 και κα φζρουν όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά (Ρεριγραφι τθσ ςφνκεςθσ του υαλοπίνακα, 
βεβαίωςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν εργοςταςίου καταςκευισ κατά ΕΝ, κ.λ.π.). 

β. Οι υαλοπίνακεσ που κα τοποκετθκοφν πρζπει να αποτελοφνται από 
μονοκόμματα τεμάχια, χωρίσ αποτμιςεισ, να παρουςιάηουν ομαλι επιφάνεια, ςτιλπνι, χωρίσ φυςαλίδεσ, 
μικροφυςαλίδεσ, εξογκϊματα, φλζβεσ, αραχνοειδείσ ίνεσ, ξυςίματα και γενικά ελαττϊματα, κα ζχουν δε 
διαςτάςεισ που κα εξαςφαλίηουν επαρκι υποδοχι μζςα ςτα πλαίςια για τα οποία προορίηονται. 

γ. Οι υαλοπίνακεσ κα ςτερεϊνονται ςτα PROFILES με ελαςτικά 
παρεμβφςματα, που να μποροφν εφκολα να αποςυνδζονται ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των 
υαλοπινάκων. Τα ελαςτικά παρεμβφςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καταςκευαςμζνα από 
αναγνωριςμζνο καταςκευαςτι , με αντοχι ςτθ διάβρωςθ, ςε μόνιμεσ κλίψεισ, ςτθ διαρροι και ςε 
επαναλαμβανόμενεσ κάμψεισ, με εξαιρετικι ςτακερότθτα ςτθν ξιρανςθ, ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςτισ 
θλιακζσ ακτίνεσ, ςτθ κερμότθτα και ςτο ψφχοσ, και κα παρουςιάηουν εξαιρετικι πρόςφυςθ και 
ελαςτικότθτα. Πλα τα υλικά ςτερζωςθσ και ςτεγάνωςθσ των υαλοπινάκων πρζπει να είναι αρίςτθσ 
ποιότθτασ και τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ. 

4.2.3 Σίτεσ Αεριςμοφ 

Σε όλα τα παράκυρα κα τοποκετθκεί ςίτα αεριςμοφ, ςτθν εξωτερικι πλευρά των 
κουφωμάτων ανάλογα τον τφπο του κουφϊματοσ είτε ςυρόμενου (για τθν περίπτωςθ επάλλθλου 
κουφϊματοσ) είτε ρολό (για τθν περίπτωςθ ανοιγόμενου κουφϊματοσ), τοποκετθμζνο ςε πλαίςιο 
διαςτάςεων ανάλογο του κουφϊματοσ, καταςκευαςμζνου από εφκαμπτο ανκεκτικό υλικό, το οποίο δεν 
κα λεκιάηει, κα είναι ανκεκτικό ςτθν διάβρωςθ και τθ ςκουριά, πιςτοποιθμζνου για να μθν ευνοεί τθν 
διάδοςθ τθσ φωτιάσ, αντιςτοίχου με το ζνα φφλλο του επάλλθλου κουφϊματοσ. 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 5.1  Κακαίρεςθ παλαιϊν κουφωμάτων αλουμινίου 

5.1.1 Κακαιροφνται - αποξθλϊνονται όλα τα παραπάνω κουφϊματα ςτο κτίριο  με 
μζριμνα του προμθκευτι. Θ  κακαίρεςθ περιλαμβάνει  τθν αφαίρεςθ των φφλλων, τθσ κάςασ και των 
παρακφρων κακϊσ και  των ςτθριγμάτων. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να επιδείξει μεγάλθ προςοχι, 
ϊςτε να μθν προξενθκοφν εκτεταμζνεσ φκορζσ ςτα παλαιά κουφϊματα, ςτο δάπεδο, τα επιχρίςματα και 
ςτθν τοιχοποιία. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί αναίτια φκορά, αυτι κα αποκακίςταται με μζριμνα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια 
του χϊρου ςε περίπτωςθ μθ τοποκζτθςθσ των νζων κουφωμάτων τθν ίδια θμζρα (κάλυψθ ανοιγμάτων με 
προςωρινά καλφμματα). 

5.1.2  Πλα τα υλικά που κα προκφψουν γενικά από τισ αποξθλϊςεισ κα ςυςςωρευτοφν 
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία και τελικά κα μεταφερκοφν/παραδοκοφν από τον 
προμθκευτι ςτθ Διαχείριςθ του ΡΒΚ για περεταίρω αξιοποίθςθ - ανακφκλωςθ.  

5.2 Τοποκζτθςθ Κουφωμάτων 

5.2.1 Για τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και ελζγχου των κυρϊν, και των κουφωμάτων 
ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτισ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00 «Κουφϊματα Αλουμινίου». 

5.2.2 Θ τοποκζτθςθ των κουφωμάτων κακϊσ και των κυρϊν κα γίνει με μζριμνα του 
προμθκευτι μετά και τθν ολοκλιρωςθ όλων των απαραίτθτων οικοδομικϊν εργαςιϊν αποκατάςταςθσ 
που κα προκφψουν μετά τθν αποξιλωςθ των παλαιϊν κουφωμάτων και εφόςον ζχει κακαριςκεί θ 
περιοχι από κάκε υπόλειμμα των προθγοφμενων εργαςιϊν. 

5.2.3 Θ Υπθρεςία, δια των αρμοδίων οργάνων τθσ, είναι δυνατόν να προβεί ςε 
οποιοδιποτε ζλεγχο για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 
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5.3 Αποκατάςταςθ επιφανειϊν τοίχων 

5.3.1 Θ τελικι ςτεγανοποίθςθ του κουφϊματοσ ςτο τοίχο κα γίνεται με όλα τα 
απαραίτθτα υλικά και εργαςίεσ (ςιλικόνθ, μαςτίχθ και αρμόςτοκο εςωτερικά - εξωτερικά περιμετρικά του 
κουφϊματοσ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ ςτεγανότθτα, αποφυγι κερμογεφυρϊν και θ τελειότθτα 
τθσ καταςκευισ. Στθν προσ εκτζλεςθ εργαςία ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά, μικροχλικά 
και λοιπζσ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ορκι και ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του ζργου, κακϊσ και όπου 
απαιτθκεί θ μεταφορά, ςυναρμολόγθςθ και χριςθ αυτοφερόμενων ικριωμάτων. 

6.   ΠΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνα: 

6.1 Να ςυμμορφϊνονται ςτθν οδθγία 92/57/ΕΕ, «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και 
αςφαλείασ προςωρινϊν και κινθτϊν Εργοταξίων», και ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα υγιεινισ και 
αςφαλείασ (Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ 399/94, Ρ.Δ.105/95,Ρ.Δ.16/96,Ρ.Δ.17/96,Ρ.Δ.90/99,Ρ.Δ.159/99 κλπ.).  

 
6.2 Το απαςχολοφμενο προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με τα απαιτοφμενα Μ.Α.Ρ. ( 

προςταςία χεριϊν και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, κεφαλιοφ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ποδιϊν κατά ELOTEN 
ΙSΟ 20345, προςτατευτικι ενδυμαςία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 863).  

 

6.3 Να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα προςταςίασ από τοξικοφσ ατμοφσ εφόςον τοφτο 
απαιτείται.  

 
7. ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟΤΙΚΟΣ ΖΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙ ΑΡΟΔΟΧΗΣ 

7.1 Εγγυιςεισ  

7.1.1 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ – Κακοριςμόσ Χρόνου Εγγφθςθσ Κουφωμάτων 
Αλουμινίου 

α. Στθν προςφορά του Ρρομθκευτι πρζπει να δθλϊνεται ότι παρζχεται 

εγγφθςθ για το υλικό, τα παρελκόμενα κακϊσ και τθν άριςτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ 

ςυνοδευόμενθ από ρθτι δζςμευςι του για τθν αποκατάςταςθ με μζριμνα και δαπάνεσ που κα τον 

βαρφνουν αποκλειςτικά, τυχόν φκορϊν που κα προκφψουν ςτο υλικό και τθ λειτουργία αυτϊν και δεν κα 

οφείλονται ςε ςυνικθ χριςθ, για τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ μζςα ςτα όρια του προαναφερκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει οποιοδιποτε εξάρτθμα είναι 

ελαττωματικό από καταςκευι, παρουςιάςει πρόωρθ φκορά ι ςυςτθματικι βλάβθ, με δικι του δαπάνθ 

(προμικεια ανταλλακτικϊν- υλικϊν από τον καταςκευαςτι  και παράδοςθ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

Υπθρεςίασ). 

 

β. Μετά τθ τοποκζτθςθ, κα γίνει δοκιμι των κουφωμάτων,κλείκρων κτλ. Σε 

περίπτωςθ μθ λειτουργίασ λόγω ελαττωματικοφ υλικοφ ι βλάβθσ που οφείλεται ςτο υλικό κατά τθ 

διάρκεια τθσ δοκιμισ αυτό κα αντικακίςταται εντόσ μίασ (1) εβδομάδασ από τθ δοκιμι λειτουργίασ.  

 

γ. Σε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ των προσ προμικεια υλικϊν, ο χρόνοσ 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλζον θμζρεσ εγγφθςθσ 

προςμετροφνται μόνο μετά τθν παρζλευςθ (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

προμθκευτι για τθ βλάβθ και τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν. 

 

7.1.2 Λοιπά επί  των  Πρων Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ των Κουφωμάτων 
Αλουμινίου 
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                             α. Θ εγγφθςθ αφορά ςτο ςφνολο των κυρϊν και των κουφωμάτων ωσ ενιαίο 
ςφςτθμα δθλ. φινίριςμα, κορμόσ, κλείκρα, πόμολα, μεντεςζδεσ κτλ κακϊσ και κάκε άλλο εξάρτθμα ι 
μζροσ που αποτελεί μζροσ αυτϊν.  

 

  β. Στθν περίπτωςθ αδυναμίασ επιςκευισ των προσ προμικεια υλικϊν από τον 
προμθκευτι, κα πραγματοποιθκεί μερίμνθ του θ αντικατάςταςθ με όμοιο (ι ιςοδφναμο) υλικό που 
λειτουργεί κανονικά, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν. 
 

7.2 Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ 

 
Θ επιτροπι ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, ζχοντασ υπόψθ τθσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ προδιαγραφισ, ελζγχει τα παρακάτω: 
 

7.2.1. Αν τα προσ προμικεια υλικά ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τ.Ρ.  

7.2.2. Αν ζχουν γίνει όλεσ οι απαραίτθτεσ προεργαςίεσ από τον Ρρομθκευτι πριν τθν 
τοποκζτθςθ των κουφωμάτων.  

7.2.3. Αν το τελικό αποτζλεςμα τθσ τοποκζτθςθσ των κουφωμάτων ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ τθσ Τ.Ρ τθσ Υπθρεςίασ και των τελικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 
7.2.4. Ειδικότερεσ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι των κουφωμάτων  

 Επί τόπου ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Το ΡΒΚ μπορεί να διενεργεί ζλεγχο είτε ςτο 

εργοςτάςιο -εργαςτιριο του καταςκευαςτι, είτε ςτο εργοτάξιο, για τθν διαπίςτωςθ ότι τα υλικά, οι 

εργαςίεσ και οι ανοχζσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Τα κουφϊματα 

κρίνονται μθ αποδεκτά όταν διαπιςτϊνεται ότι:  

 
 δεν τθροφνται τα προβλεπόμενα από τθ παροφςα Τ.Ρ. 

 
 δεν τθροφνται οι οδθγίεσ που περιζχονται ςτα εγχειρίδια του 

παραγωγοφ του ςυςτιματοσ αλουμινίου. 

 

 δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ 

και τισ αντίςτοιχεσ ΕΛΟΤ, ςχετικά με τθν ποιότθτα των υλικϊν, τθν ποιότθτα και ακρίβεια τθσ εργαςίασ, 

τθν αρτιότθτα και ακρίβεια τθσ τοποκζτθςθσ και τισ ςυνκικεσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ. 

 

 δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ λειτουργίασ των κουφωμάτων 

όπωσ ζχουν οριςτεί ςτθ παροφςα προδιαγραφι. 

 

 δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ επίδοςθσ των κουφωμάτων 

όπωσ ζχουν οριςτεί ςτθ παροφςα προδιαγραφι.  

 

 αν απουςιάηει θ ςιμανςθ CE επί των κουφωμάτων αλουμινίου 

ι/και θ διλωςθ επιδόςεων αυτϊν. 
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 απουςιάηει θ δθλοφμενθ τιμι τθσ κερμοπερατότθτασ (Uw) ςτθν 

ετικζτα ςιμανςθσ CE ι/και ςτθν διλωςθ επιδόςεων. 

 Ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να ανακαταςκευάςει ι να επιςκευάςει 

κάκε κοφφωμα που ζχει κρικεί ωσ μι αποδεκτό με τθ χριςθ νζων υλικϊν, χωρίσ δικαίωμα επιπλζον 

αποηθμίωςθσ. 

 
7.3    Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ 

 
7.3.1.  Τα προσ προμικεια κουφϊματα αλουμινίου με τουσ αντίςτοιχουσ υαλοπίνακεσ κα 

φζρουν υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι κατά CE. 

 Ο καταςκευαςτικόσ τουσ οίκοσ και ο προμθκευτισ  κα είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2015.  

 Ριςτοποιθτικό εταιρίασ βαφισ των προφίλ, QUALICOAT. 

 Ριςτοποιθτικά ςυςτιματοσ από Ελλθνικά και Διεκνι Ινςτιτοφτα δοκιμϊν. 

 Ριςτοποιθτικό και τεχνικά χαρακτθριςτικά υαλοπίνακα. 

 Κάκε κοφφωμα αλουμινίου υποχρεωτικά κα ςυνοδεφεται από διλωςθ 

επιδόςεων καταρτιςμζνθ από τον καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον κανονιςμό 574/2014/ΕΕ. Θ διλωςθ 

επιδόςεων κα περιλαμβάνει 

τουσ ςυντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ (Uw) και όςα από τα λοιπά ουςιϊδθ  χαρακτθριςτικά  , ςφμφωνα  με  
τισ  απαιτιςεισ  των ςχετικϊν εναρμονιςμζνων προτφπων (αεροςτεγανότθτα, υδατοςτεγανότθτα,  
αντίςταςθ  ςτθν ανεμοπίεςθ, μθχανικι αντοχι, αντοχι ςτθν χριςθ, θχομονωτικι ικανότθτα, 
κερμομονωτικι ικανότθτα, αντοχι ςτον χρόνο). 

 

 Λοιπά όπωσ περιγράφονται ςτθ παράγραφο 4.2 τθσ παροφςθσ Τ.Ρ και 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00 «Κουφϊματα Αλουμινίου» και ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-07-02 «Διπλοί 

υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό». 

7.4  Προι Αποδοχισ 

 
7.4.1 Εάν τα αποτελζςματα του μακροςκοπικοφ ελζγχου ανταποκρίνονται ςτο ςφνολό τουσ  

προσ τθσ απαιτιςεισ τθσ ΤΡ, τα υλικά κα παραλαμβάνονται. 
 

7.4.2  Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι κάποιο υλικό είναι ακατάλλθλο 
ι ότι δεν ανταποκρίνεται ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ, ι εάν θ εργαςία τοποκζτθςθσ δεν ικανοποιοφν τθν 
παροφςα Τ.Ρ, ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει να αντικαταςτακεί το υλικό με άλλο κατάλλθλο με δαπάνθ του 
Ρρομθκευτι ι τθν επανάλθψθ των εργαςιϊν για διόρκωςθ τυχόν προβλθμάτων. 

 
7.5    Υποχρεϊςεισ  Ρρομθκευτι  

7.5.1 Υποβολι εγγράφων για Αξιολόγθςθ του Ρρομθκευτι κατά τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφοράσ. 

Κάκε υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςειτα παρακάτω ζντυπα 
και πιςτοποιθτικά μαηί με τθν προςφορά του.  

α. Θα προςκομιςκοφν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) ι βεβαίωςθ του 
εργοςταςίου παραγωγισ των προσ προμικεια υλικϊν ςτα οποία κα πρζπει να εμπεριζχονται και να 
δίδονται πλθροφορίεσ για τα αναγραφόμενα ςτθ παράγραφο 4.2. 
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β. Ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ των προςφερόμενων υλικϊν, εφόςον δεν υπάρχουν ςτα 

τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) τα οποία κα κατατεκοφν. 

γ. Σιματα ποιότθτασ, καταςκευαςτικά πρότυπα όπωσ περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 4 και 7.3. 

δ.  Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ των προςφερόμενων υλικϊν για 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και για τθ δυνατότθτα 
τεχνικισ υποςτιριξθσ και παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ 
εγγυιςεωσ.  

ε. Ο Ρρομθκευτισ, μαηί με τθν προςφορά του, πρζπει να προςκομίςει και το φφλλο 
ςυμμόρφωςθσ, ορκά ςυμπλθρωμζνο. Ρροςφορά χωρίσ Φφλλο Συμμόρφωςθσ κα ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ. 

 

7.5.2   Ραράδοςθ Εγγράφων - Εντφπων κατά τθν Ραραλαβι των Υλικϊν. 
                              Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα και πιςτοποιθτικά κατά 
τθν παραλαβι των υλικϊν από τθν Υπθρεςία.  

                               α. Επικαιροποιθμζνα ςιματα ποιότθτασ, καταςκευαςτικά πρότυπα όπωσ περιγράφονται 
ςτθν παράγραφο 4 και 7.3. 

                               β. Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά. Επιπλζον οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν πζραν του χρόνου και τουσ όρουσ εγγφθςθσ των 
προςφερόμενων υλικϊν. 

                               γ. Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά (τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ εγγυιςεωσ). 

                           δ.  Διλωςθ επιδόςεων όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 4 και 7.3. 

8. ΛΟΙΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

8.1. Ο Ρρομθκευτισ κα απαςχολιςει για τισ εργαςίεσ μεταφοράσ του προσ προμικεια υλικοφ 
και τθσ τοποκζτθςθσ, προςωπικό τθσ επιχείρθςισ του ι προςωπικό ςυνεργαηόμενθσ ςτεγαςμζνθσ 
επιχείρθςθσ.  

  

 8.2. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των υλικϊν 
εντόσ  30 θμερϊν (30 θμερολογιακζσ θμζρεσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που κα 
απαιτθκεί παράταςθ των χρονικϊν ορίων, αυτι κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ αιτιολογθμζνθσ ενθμζρωςθσ 
και μετά από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.  

8.3. Θ Υπθρεςία κα επιλζξει τθν πιο κατάλλθλθ και ςυμφζρουςα για αυτιν προςφορά, με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που ακολουκοφν, όπωσ προβλζπει θ ιςχφουςα 
νομοκεςία.  

8.4. Επιςθμαίνεται ότι ο κάκε υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ, δφναται να επιςκεφτεί τισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ Μονάδασ μασ, πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, προκειμζνου να λάβει γνϊςθ του 
χϊρου και τθσ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ και να ζχει λάβει υπόψθ του όλουσ τουσ παράγοντεσ πριν 
κατακζςει τθν προςφορά του.  

 
8.5. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι του ΡΒΚ, θ 

οποία κατά τθν παραλαβι κα προβεί ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ που περιζχονται ςτθν 
παροφςα Τ.Ρ. 
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8.6. Ο Ρρομθκευτισ κακϊσ και το προςωπικό του, υποχρεοφνται να τθροφν όλουσ τουσ 

κανονιςμοφσ αςφαλείασ κατά τθν είςοδο ςτο Στρατόπεδο και κα τουσ χορθγθκεί ςχετικι άδεια ειςόδου 
εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Νόμου. 

8.7. Για τθν εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα προθγθκοφν οι ζλεγχοι που περιγράφονται ςτθν 
παροφςα ΤΡ. Επίςθσ κα προθγθκεί παραλαβι τθσ γραπτισ εγγφθςθσ και των ςχετικϊν εντφπων 
(εγχειρίδια, πιςτοποιιςεισ κτλ) από τθν αρμόδια Επιτροπι θ οποία κα ςυντάξει και το ςχετικό πρωτόκολλο 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

8.8.Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το χϊρο κακαρό μετά το τζλοσ τθσ τοποκζτθςθσ 
των υλικϊν. 

Χειριςτισ κζματοσ: Υπλγόσ (ΜΧ) Δθμιτριοσ Ηουμποφλθσ , ΡΒΚ/ΚΥΡ/ΔΕΓΚ/ΤΤΜ τθλ 282106906 – 6901 - 
6903, suppdivision@namfi.gr. 

 

 

 

 

ΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Ρίνακασ Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. 
«2» Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 
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ΡΟΣΘΘΚΘ "1" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ΣΤΘ ΔΓΘ Φ.600.1/  ΚΛΑΔΟΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

  ΔΝΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  ΤΜ. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ 

  Χανιά,    Αυγ 20 

 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

 ΟΜΑΓΑ Α     

1 

α. θιεξόηεηα 

β. Διάρηζην πάρνο βαθήο 

γ  Πάρνο ηωλ πξνθίι 

4.2 10%   

2 

α. Αεξνδηαπεξαηόηεηα 

β. Τδαηνζηεγαλόηεηα 

γ  Αληνρή ζε Αλεκνπίεζε 

δ. Ηρνκνλωηηθή ηθαλόηεηα 

4.2 20%   

3 
πληειεζηήο 
ζεξκνπεξαηόηεηαο 
θνπθώκαηνο(Uw<2,5 W/K.m2) 

4.2 30%   

4 

α. πληειεζηήο ζεξκνδηαπε-
ξαηόηεηαο πιαηζίνπ Uf<4,0  

 

β. πληειεζηήο ζεξκνπεξα-
ηόηεηαο Ug< 1,3 

4.2 20%   

 
 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 
80%   

 ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε. 
7.1.1 15%   

2 

Γπλαηόηεηα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο θαη παξνρήο 

αληαιιαθηηθώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγπήζεωο 

7.5.1 5%   

 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 20%   
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α. Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν 

περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι 
τουσ 150 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο 
αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

β. Σφμφωνα με το εδάφιο 13 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016, όταν θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά δεν προςδιορίηεται αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ, και οι οικονομικοί 
φορείσ ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν, τότε πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθ 
βακμολογία τθσ. 

γ. Από τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων προκφπτει 
θ προςφερόμενθ τιμι Ρi, του οικονομικοφ φορζα (i). Με γνωςτι τθν προςφερόμενθ τιμι Ρi, υπολογίηεται 

ο λόγοσ:𝚲𝐢 =
𝚺𝚷𝐢

𝚩𝚻𝚷𝐢
 

 

Ππου ΒΤΡi – Βακμόσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του οικονομικοφ φορζα (i) όπωσ υπολογίςκθκε 
παραπάνω. 

 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το 
μικρότερο λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ το βακμό τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 
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ΡΟΣΘΘΚΘ "2 ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
ΣΤΘ ΔΓΘ Φ.600.1/  ΚΛΑΔΟΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
  ΔΝΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  ΤΜ. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ 
  Χανιά,     Αυγ 20 
 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΡΕΙΓΑΦΗΣ 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΝΑΦΟΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 

ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Χανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ρρομθκευτισ 

Ρ Α  Α Τ Η  Η Σ Ε Ι Σ : 

α. Στθ ςτιλθ (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλεσ οι παράγραφοι κατ' απόλυτθ ςειρά όπωσ 

φαίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.). 

β. Στθ ςτιλθ (β) δθλϊνεται αντίςτοιχα ςε κάκε παράγραφο αν τα χαρακτθριςτικά του 

προςφερόμενου Υλικοφ ςυμφωνοφν απόλυτα ι όχιμε τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Αυτό κα γίνεται με τθν 

αναγραφι ςτθ ςτιλθ (β) και απζναντι ςε κάκε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΡΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΘΝ Τ.Ρ." ι 

"ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΘΝ Τ.Ρ". Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςυμφωνία (υπερκαλφψθ ι μθ 

ικανοποίθςθ των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν) , αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προςφερόμενα 
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άλλα χαρακτθριςτικά, με αντίςτοιχθ παραπομπι ςτθ ςτιλθ (γ), ςτο ςθμείο του PROSPECTUS - Τεχνικοφ 

Εγχειριδίου. 

γ. Στθ ςτιλθ (γ) αναγράφεται για κάκε παράγραφο θ παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν 

παράγραφο ι ςτο ςχεδιάγραμμα του κατατικζμενου PROSPECTUS - Τεχνικοφ Εγχειριδίου, όπου φαίνεται 

και επιβεβαιϊνεται ότι προςφζρονται τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο 

τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 

δ. Για όςα χαρακτθριςτικά δίνονται ςτθ ςτιλθ (β) και ςτα PROSPECTUS - Τεχνικά Εγχειρίδια 

ςε διαφορετικζσ μονάδεσ από εκείνεσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, να δίνονται υποχρεωτικά οι τφποι 

μετατροπισ αυτϊν, κακϊσ και επεξθγιςεισ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ διαφορετικισ ορολογίασ από εκείνθσ 

τθσ Τ.Ρ. 
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Β΄ ΣΜΗΜΑ  

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α   Κ Ο Τ Φ Ω Μ Α Σ Ω Ν  
Α Λ Ο Τ Μ Ι Ν Ι Ο Τ ( C P V 44221000-5) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ  

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι προδιαγράφει τισ απαιτιςεισ για τθν προμικεια – μεταφορά και 
τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου νζασ τεχνολογίασ ςτο κτίριο Μ-639 (Γυμναςτιριο)  του ΡΒΚ . Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ των ανωτζρω κουφωμάτων, ανζρχεται ςτο ποςό των 18.000€ (άνευ 
ΦΡΑ). 

2.  ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Θ κατωτζρω περιγραφόμενθ προμικεια υλικϊν και παροχι υπθρεςιϊν, ςτθν παροφςα Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι (Τ.Ρ.) κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/16, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία 
εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναγράφονται ςτθν παροφςα Τ.Ρ. 

3.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΥΡΟΡΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι, τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ και γενικά τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
οποιονδιποτε τροποποιιςεων, ςυμπλθρϊςεων ι διορκϊςεων προθγοφμενων διαταγμάτων, αποφάςεων 
ι οδθγιϊν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ιςχφουν και τα κάτωκι πρότυπα ανά κατθγορία εργαςιϊν, εφ' όςον δεν 
αναιροφνται από τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι: 

α. ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-03-08-03-00:  Κουφϊματα Αλουμινίου. 

β. ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-03-08-07-02:  Διπλοί υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό. 

γ. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017:  Αναλυτικζσ Εκνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ραραμζτρων για τον Υπολογιςμό 

τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων και τθν Ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ. 

δ. Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

 

Ο Ρρομθκευτισ (ανάδοχοσ) υποχρεοφται πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και αφοφ ζχει 
επιςκεφκεί τον τόπο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ και ζχει μελετιςει τθν παροφςα να ηθτιςει επεξθγιςεισ ι και 
λφςεισ ςε τυχόν προκφπτοντα τεχνικά προβλιματα από τθν αρμόδια επιβλζπουςα Υπθρεςία του Ρ.Β.Κ. 

4.  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΑ-ΡΑΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

4.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ Υλικϊν 

           4.1.1  Πλα τα υλικά κα προζρχονται από καταςκευαςτικοφσ οίκουσ που εφαρμόηουν 
παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΤ ISO 9001(ςε ιςχφ) από διαπιςτευμζνο φορζα. Ο 
Ρρομθκευτισ κα προςκομίςει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

                      4.1.2 Πλα τα υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ, να 
ςυμμορφϊνονται με τα αντίςτοιχο, για κάκε υλικό, εναρμονιςμζνο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ι 
Εκνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ι (όπου δεν υπάρχει τζτοιο) με τθν αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι Τεχνικι Ζγκριςθ, ι 
πρότυπο άλλου αναγνωριςμζνου οργανιςμοφ (ISO) και να φζρουν ςιμανςθ CE.  

                     4.1.3  Θ επιλογι όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ 
Υπθρεςίασ. Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από κάκε ςχετικι παραγγελία, προμικεια, 
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μεταφορά και παράδοςθ ςτο χϊρο, να υποβάλλει για ζγκριςθ δείγματα για όςα υλικά είναι δυνατόν, 
πρωτότυπα ενθμερωτικά φυλλάδια (prospectus), καταςκευαςτικά ςχζδια, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
πιςτοποιθτικά ι οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι πλθροφορία που να πιςτοποιεί ότι τα προσ ζγκριςθ υλικά 
ικανοποιοφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ που τίκενται με τθν παροφςα. Θ κατάκεςθ όλων των 
ανωτζρω πρζπει να είναι αναλυτικι και πλιρθσ, διαφορετικά δε κα εγκρίνονται. Διευκρινίηεται ότι ςτθν 
υποβολι όλων των ανωτζρω πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ εκείνεσ οι πλθροφορίεσ που να 
δείχνουν με ςαφινεια τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν και ότι ικανοποιοφν πλιρωσ τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν. 

            4.1.4   Θ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Στρατωνιςμοφ του ΡΒΚ ςτθν περιοχι του Ακρωτθρίου Χανίων και θ ποιοτικι και ποςοτικι τουσ παραλαβι 
κα γίνει από Επιτροπι που κα οριςτεί από τθν Υπθρεςία. 

4.2 Ειδικζσ  Απαιτιςεισ - Ρροδιαγραφζσ Υλικϊν 

4.2.3  Κουφϊματα Αλουμινίου 

 

α. Τα νζα κουφϊματα κα είναι από προφίλ αλουμινίου, 
κερμοδιακοπτόμενθσ ςειράσ, θλεκτροςτατικισ βαφισ χρϊματοσ λευκοφ, με ενεργειακά υαλοςτάςια με 
διπλό υαλοπίνακα χαμθλισ εκπομπισ (low-e) και αναλόγωσ τθσ κζςθσ με τα κάτωκι κατά περίπτωςθ 
χαρακτθριςτικά: 

(1) Συρόμενα επάλλθλα, 

(2) Ανοιγόμενα (με ανάκλιςθ) 

(3) Στακεροί φεγγίτεσ 

(4) Θφρεσ ανοιγόμενεσ 

β. Ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ κουφϊματοσ κα είναι Uw<2,5 W/K.m2 
(ο υπολογιςμόσ αναφζρεται ςτο κοφφωμα ςυνολικά ςυνυπολογιηομζνων όλων των επιμζρουσ ςτοιχείων 
και κα είναι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

γ.  Τα κουφϊματα κα πρζπει να ζχουν κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι 
χαρακτθριςτικά: 

(1) Θερμοδιακοπι με υλικό προφίλ από υαλοενιςχυμζνο πολυαμίδιο, 
κατάλλθλο για το πάχοσ διατομισ του αλουμινίου που κα τοποκετθκεί. 

(2)  Μεγάλο κανάλι αποςτράγγιςθσ και αεριςμοφ. 

(3)  Δικάλαμα φφλλα για ςωςτι απορροι του νεροφ. 

(4)  Σκλθρότθτα κράματοσ αλουμινίου τουλάχιςτον 12 Webster ι 70 
HB. 

(5)  Ράχοσ διατομϊν τουλάχιςτον 1,4 mm. 

(6)  Στεγάνωςθ πολλϊν επιπζδων. 

(7)  Συντελεςτισ κερμοδιαπερατότθτασ πλαιςίου μικρότεροσ από 
Uf<2,7 (για ανοιγόμενα) και Uf<4,0 (για ςυρόμενα). 

(8)  Θ ςειρά κουφϊματοσ κα πρζπει να φζρει τα όλα τα κατάλλθλα 
πιςτοποιθτικά όπωσ: ςυντελεςτι κερμομόνωςθσ, κερμοπερατότθτασ, αεροςτεγανότθτασ, 
υδατοςτεγανότθτασ, αντίςταςθσ ςε ανεμοπίεςθ, θχομονωτικι ικανότθτα κ.λ.π. 

δ. Πλοι οι μθχανιςμοί λειτουργίασ, αςφαλείασ και ςτιριξθσ (μθχανιςμοί 
ανοίγματοσ, ανάκλιςθσ, μθχανιςμοί κφλιςθσ ςυρομζνων, μεντεςζδεσ, αντικρίςματα κ.λ.π.) κα είναι 
αρίςτθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ, ευρείασ κυκλοφορίασ και ίδιασ ςειράσ με τθ ςειρά που κα 
χρθςιμοποιθκεί ενϊ τα πόμολα κα είναι τφπου ςπανιολζτα. Επίςθσ κα είναι κατάλλθλοι για τισ 
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διαςτάςεισ, βάροσ και κίνθςθ του κουφϊματοσ και εφόςον είναι ζγχρωμοι, κα πρζπει να ακολουκοφν το 
χρωματιςμό του κουφϊματοσ και πριν τθν τοποκζτθςι τουσ κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

ε. Πλα τα κουφϊματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα  απαραίτθτα 
μικροχλικά  ( λάςτιχα  ςτεγανοποίθςθσ,  βουρτςάκια  κτλ) και άπαντα εν γζνει τα βοθκθτικά υλικά-
εξαρτιματα ϊςτε θ λειτουργία και θ εφαρμογι τουσ να είναι άρτια. 

ςτ. Θ τελικι επεξεργαςία των διατομϊν αλουμινίου κα είναι με 
θλεκτροςτατικι βαφι υπερανκεκτικισ τεχνολογίασ. Θ θλεκτροςτατικι βαφι κα γίνει με πολυεςτερικι 
ποφδρα (χωρίσ χριςθ ςκλθρυντι TGIC), ψεκαςμό, πολυμεριςμό και ςκλιρυνςθ ςε φοφρνο κερμοκραςίασ 
περίπου 200 C, ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ποφδρασ βαφισ. Το ελάχιςτο πάχοσ 
επικάλυψθσ με ποφδρα κα είναι 75 μm. Θ ποφδρα κα πρζπει να είναι υπερανκεκτικισ τεχνολογίασ και οι 
διατομζσ του αλουμινίου κα πρζπει να πιςτοποιοφνται κατά Qualicoat. Επιπλζον οι  διατομζσ αλουμινίου 
μετά τθν θλεκτροςτατικι βαφι κα παρουςιάηουν απόλυτθ ομοιοχρωμία, μεγάλθ αντοχι ςτθ χθμικι 
οξείδωςθ, πρόςφυςθ, ςκλθρότθτα, αντοχι ςε απότομθ παραμόρφωςθ, αντοχι ςε υγρι ατμόςφαιρα 
παρουςία διοξειδίου του κείου. Το κοφφωμα κα φζρει εγγφθςθ χρϊματοσ από τον προμθκευτι για τα 
ανωτζρω ςτοιχειά, υπό τισ ςυνκικεσ που αυτόσ κακορίηει. 

η. Αναλυτικά ζχουμε τα παρακάτω κουφϊματα: 

Α/Α Ρεριγραφι Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα  Ραρατθριςεισ 

1 Φεγγίτθσ 2,05Χ0,90  τεμ 1 

Θα ιςομοιραςτοφν ςε  
τμιματα ανάλογα με 

το μικοσ του 
ςυνολικοφ ανοίγματοσ 

μετά τθ λιψθ των 
ακριβϊν διαςτάςεων 
από τον προμθκευτι 

2 Φεγγίτθσ 4,88Χ0,90  τεμ 1 

3 Φεγγίτθσ 0,80Χ0,90 τεμ 1 

4 Φεγγίτθσ 3,88Χ0,90  τεμ 1 

5 Επάλλθλα Ραράκυρα (Ανοίγματα) 
6,04Χ1,65  

τεμ 5 

6 Επάλλθλα Ραράκυρα (Ανοίγματα) 
1,05Χ1,65  

τεμ 1 

7 Επάλλθλα Ραράκυρα (Ανοίγματα) 
3,10Χ1,65  

τεμ 1 

8 Διπλι κφρα ανοιγόμενθ 1,92εκΧ3,00εκ  
με υαλοπίνακα και ςτακερό άνω 
κομμάτι   

τεμ 1 Το ανϊτερο τμιμα (και 
το ςτακερό) από 

υαλοπίνακα και το 
κατϊτερο από διπλό  
ανάγλυφο πάνελ με 

ενδιάμεςο 
ορυκτοβάμβακα ι 

πολυουρεκάνθ. Επίςθσ 
κα φζρει, κλειδαριά, 

μθχανιςμό 
επαναφοράσ 

(αναςταλτιρα) και 
μπάρα πανικοφ. 

 

4.2.4  Ενεργειακοί Υαλοπίνακεσ 

α. Σε όλα τα παράκυρα και τουσ φεγγίτεσ κα τοποκετθκοφν κερμομονωτικοί, 
θχομονωτικοί υαλοπίνακεσ χαμθλισ εκπομπισ (low-e). με ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ Ug < 1,3. Οι 
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υαλοπίνακεσ κα είναι διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) κερμομονωτικοί-
θχομονωτικοί αποτελοφμενοι από δφο υαλοπίνακεσ αςφμμετρου πάχουσ για λόγουσ θχομόνωςθσ ( 
τουλάχιςτον 5mm –κενό- 6mm), με κατάλλθλθ επίςτρωςθ του ενόσ υαλοπίνακα και με πλιρωςθ αερίου 
(argon). Οι υαλοπίνακεσ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΚΕΝΑΚ και τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-
07-02 και κα φζρουν όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά (Ρεριγραφι τθσ ςφνκεςθσ του υαλοπίνακα, 
βεβαίωςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν εργοςταςίου καταςκευισ κατά ΕΝ, κ.λ.π.).  

β. Οι υαλοπίνακεσ που κα τοποκετθκοφν πρζπει να αποτελοφνται από 
μονοκόμματα τεμάχια, χωρίσ αποτμιςεισ, να παρουςιάηουν ομαλι επιφάνεια, ςτιλπνι, χωρίσ φυςαλίδεσ, 
μικροφυςαλίδεσ, εξογκϊματα, φλζβεσ, αραχνοειδείσ ίνεσ, ξυςίματα και γενικά ελαττϊματα, κα ζχουν δε 
διαςτάςεισ που κα εξαςφαλίηουν επαρκι υποδοχι μζςα ςτα πλαίςια για τα οποία προορίηονται. 

γ. Οι υαλοπίνακεσ κα ςτερεϊνονται ςτα PROFILES με ελαςτικά 
παρεμβφςματα, που να μποροφν εφκολα να αποςυνδζονται ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των 
υαλοπινάκων. Τα ελαςτικά παρεμβφςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καταςκευαςμζνα από 
αναγνωριςμζνο καταςκευαςτι , με αντοχι ςτθ διάβρωςθ, ςε μόνιμεσ κλίψεισ, ςτθ διαρροι και ςε 
επαναλαμβανόμενεσ κάμψεισ, με εξαιρετικι ςτακερότθτα ςτθν ξιρανςθ, ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςτισ 
θλιακζσ ακτίνεσ, ςτθ κερμότθτα και ςτο ψφχοσ, και κα παρουςιάηουν εξαιρετικι πρόςφυςθ και 
ελαςτικότθτα. Πλα τα υλικά ςτερζωςθσ και ςτεγάνωςθσ των υαλοπινάκων πρζπει να είναι αρίςτθσ 
ποιότθτασ και τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ. 

4.2.3 Σίτεσ Αεριςμοφ 

Σε όλα τα παράκυρα και τουσ φεγγίτεσ κα τοποκετθκεί ςίτα αεριςμοφ, ςτθν 
εξωτερικι πλευρά των κουφωμάτων ανάλογα τον τφπο του κουφϊματοσ είτε ςυρόμενου (για τθν 
περίπτωςθ επάλλθλου κουφϊματοσ) είτε ρολό (για τθν περίπτωςθ ανοιγόμενου κουφϊματοσ), 
τοποκετθμζνο ςε πλαίςιο διαςτάςεων ανάλογο του κουφϊματοσ, καταςκευαςμζνου από εφκαμπτο 
ανκεκτικό υλικό, το οποίο δεν κα λεκιάηει, κα είναι ανκεκτικό ςτθν διάβρωςθ και τθ ςκουριά, 
πιςτοποιθμζνου για να μθν ευνοεί τθν διάδοςθ τθσ φωτιάσ, αντιςτοίχου με το ζνα φφλλο του επάλλθλου 
κουφϊματοσ. 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Α/Α 

(α) 

ΡΕΙΓΑΦΗ 

(β) 

ΜΟΝ 

ΜΕΤ 

(γ) 

ΡΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
Μον 

(Ευρϊ) 

(δ) 

ΣΥΝΟΛΟ  

 Ευρϊ 

 (ε) 

CPV  

 (ςτ) 

1 Φεγγίτθσ 2,05Χ0,90  τεμ 1    

 

 

 

 

 

 

44221000-5 

2 Φεγγίτθσ 4,88Χ0,90  τεμ 1   

3 Φεγγίτθσ 0,80Χ0,90 τεμ 1   

4 Φεγγίτθσ 3,88Χ0,90  τεμ 1   

5 Επάλλθλα Ραράκυρα 
(Ανοίγματα) 6,04Χ1,65  

τεμ 5 
  

6 Επάλλθλα Ραράκυρα 
(Ανοίγματα) 1,05Χ1,65  

τεμ 1 
  

7 Επάλλθλα Ραράκυρα 
(Ανοίγματα) 3,10Χ1,65  

τεμ 1 
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8 Διπλι κφρα ανοιγόμενθ 
1,92εκΧ3,00εκ  με 
υαλοπίνακα και 

ςτακερό άνω κομμάτι   

τεμ 1 

  

 ΣΥΝΟΛΟ 18.000  

 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 5.1  Κακαίρεςθ παλαιϊν κουφωμάτων αλουμινίου 

5.1.1 Κακαιροφνται - αποξθλϊνονται όλα τα παραπάνω κουφϊματα ςτο κτίριο  με 
μζριμνα του προμθκευτι. Θ  κακαίρεςθ περιλαμβάνει  τθν αφαίρεςθ των φφλλων, τθσ κάςασ και των 
παρακφρων κακϊσ και  των ςτθριγμάτων. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να επιδείξει μεγάλθ προςοχι , 
ϊςτε  να  μθν προξενθκοφν εκτεταμζνεσ φκορζσ ςτα παλαιά κουφϊματα, ςτο δάπεδο, τα επιχρίςματα και 
ςτθν τοιχοποιία. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί αναίτια φκορά, αυτι κα αποκακίςταται με μζριμνα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Επιπρόςκετα κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια 
του χϊρου ςε περίπτωςθ μθ τοποκζτθςθσ των νζων κουφωμάτων τθν ίδια θμζρα (κάλυψθ ανοιγμάτων με 
προςωρινά καλφμματα). 

5.1.2  Πλα τα υλικά που κα προκφψουν γενικά από τισ αποξθλϊςεισ κα ςυςςωρευτοφν 
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία και τελικά κα μεταφερκοφν/παραδοκοφν από τον 
προμθκευτι ςτθ Διαχείριςθ του ΡΒΚ για περεταίρω αξιοποίθςθ - ανακφκλωςθ.  

5.2  Τοποκζτθςθ Κουφωμάτων 

5.2.1 Για τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και ελζγχου των κυρϊν, και των κουφωμάτων 
ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτισ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00 «Κουφϊματα Αλουμινίου». 

5.2.2 Θ τοποκζτθςθ των κουφωμάτων κακϊσ και των κυρϊν κα γίνει με μζριμνα του 
προμθκευτι μετά και τθν ολοκλιρωςθ όλων των  απαραίτθτων οικοδομικϊν εργαςιϊν αποκατάςταςθσ 
που κα προκφψουν μετά τθν αποξιλωςθ των παλαιϊν κουφωμάτων και εφόςον ζχει κακαριςκεί θ 
περιοχι από κάκε υπόλειμμα των προθγοφμενων εργαςιϊν.  

5.2.3 Θ Υπθρεςία, δια των αρμοδίων οργάνων τθσ, είναι δυνατόν να προβεί ςε 
οποιοδιποτε ζλεγχο για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

5.3 Αποκατάςταςθ επιφανειϊν τοίχων 

Θ τελικι ςτεγανοποίθςθ του κουφϊματοσ ςτο τοίχο κα γίνεται με όλα τα απαραίτθτα 
υλικά και εργαςίεσ (ςιλικόνθ, μαςτίχθ και αρμόςτοκο εςωτερικά - εξωτερικά περιμετρικά του 
κουφϊματοσ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ ςτεγανότθτα, αποφυγι κερμογεφυρϊν και θ τελειότθτα 
τθσ καταςκευισ. Στθν προσ εκτζλεςθ εργαςία ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά, μικροχλικά 
και λοιπζσ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ορκι και ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του ζργου, κακϊσ και όπου 
απαιτθκεί θ μεταφορά, ςυναρμολόγθςθ και χριςθ αυτοφερόμενων ικριωμάτων. 

6.   ΠΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνα: 

6.4 Να ςυμμορφϊνονται ςτθν οδθγία 92/57/ΕΕ, «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και 
αςφαλείασ προςωρινϊν και κινθτϊν Εργοταξίων», και ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα υγιεινισ και 
αςφαλείασ (Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ 399/94, Ρ.Δ.105/95, Ρ.Δ.16/96,Ρ.Δ.17/96, Ρ.Δ.90/99, Ρ.Δ.159/99 κλπ.).  

 
6.5 Το απαςχολοφμενο προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με τα απαιτοφμενα Μ.Α.Ρ. ( 

προςταςία χεριϊν και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, κεφαλιοφ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ποδιϊν κατά ELOT EN 
ΙSΟ 20345, προςτατευτικι ενδυμαςία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 863).  
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6.6 Να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα προςταςίασ από τοξικοφσ ατμοφσ εφόςον τοφτο 

απαιτείται.  
 

7.   ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟΤΙΚΟΣ ΖΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙ ΑΡΟΔΟΧΗΣ 

7.1 Εγγυιςεισ  

7.1.1 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ – Κακοριςμόσ Χρόνου Εγγφθςθσ Κουφωμάτων 
Αλουμινίου 

α. Στθν προςφορά του Ρρομθκευτι πρζπει να δθλϊνεται ότι παρζχεται 

εγγφθςθ για το υλικό, τα παρελκόμενα κακϊσ και τθν άριςτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ 

ςυνοδευόμενθ από ρθτι δζςμευςι του για τθν αποκατάςταςθ με μζριμνα και δαπάνεσ που κα τον 

βαρφνουν αποκλειςτικά, τυχόν φκορϊν που κα προκφψουν  ςτο  υλικό και τθ  λειτουργία αυτϊν και δεν 

κα οφείλονται ςε ςυνικθ χριςθ, για τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 

προμικειασ. Σε κάκε περίπτωςθ μζςα ςτα όρια του προαναφερκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει οποιοδιποτε 

εξάρτθμα είναι ελαττωματικό από καταςκευι, παρουςιάςει πρόωρθ φκορά ι ςυςτθματικι βλάβθ, με δικι 

του δαπάνθ (προμικεια ανταλλακτικϊν- υλικϊν από τον καταςκευαςτι  και παράδοςθ τουσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ). 

 

β. Μετά τθ τοποκζτθςθ, κα γίνει δοκιμι των κουφωμάτων, κλείκρων κτλ. Σε 

περίπτωςθ μθ λειτουργίασ λόγω ελαττωματικοφ υλικοφ ι βλάβθσ που οφείλεται ςτο υλικό κατά τθ 

διάρκεια τθσ δοκιμισ αυτό κα αντικακίςταται εντόσ μίασ (1) εβδομάδασ από τθ δοκιμι λειτουργίασ.  

 

γ. Σε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ των προσ προμικεια υλικϊν, ο χρόνοσ 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλζον θμζρεσ εγγφθςθσ 

προςμετροφνται μόνο μετά τθν παρζλευςθ (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

προμθκευτι για τθ βλάβθ και τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν. 

 

7.1.2 Λοιπά επί  των  Πρων Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ των Κουφωμάτων 
Αλουμινίου 

 
                                α. Θ εγγφθςθ αφορά ςτο ςφνολο των κυρϊν και των κουφωμάτων ωσ ενιαίο 
ςφςτθμα δθλ. φινίριςμα, κορμόσ, κλείκρα, πόμολα, μεντεςζδεσ κτλ κακϊσ και κάκε άλλο εξάρτθμα ι 
μζροσ που αποτελεί μζροσ αυτϊν.  

        β. Στθν περίπτωςθ αδυναμίασ επιςκευισ των προσ προμικεια υλικϊν από τον 
προμθκευτι, κα πραγματοποιθκεί  μερίμνθ του θ αντικατάςταςθ  με όμοιο (ι ιςοδφναμο) υλικό που 
λειτουργεί κανονικά, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν. 
 

7.2 Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ 

 
Θ επιτροπι ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ , ζχοντασ υπόψθ τθσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ προδιαγραφισ, ελζγχει τα παρακάτω: 
 

7.2.1. Αν τα προσ προμικεια υλικά ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τ.Ρ.  

 

7.2.2. Αν ζχουν γίνει όλεσ οι απαραίτθτεσ προεργαςίεσ από τον Ρρομθκευτι πριν τθν 
τοποκζτθςθ των κουφωμάτων.  
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7.2.3. Αν το τελικό αποτζλεςμα τθσ τοποκζτθςθσ των κουφωμάτων ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ τθσ Τ.Ρ τθσ Υπθρεςίασ και των τελικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

7.2.4. Ειδικότερεσ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι των κουφωμάτων  

 Επί τόπου ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Το ΡΒΚ μπορεί να διενεργεί ζλεγχο είτε ςτο 

εργοςτάςιο -εργαςτιριο του καταςκευαςτι, είτε ςτο εργοτάξιο, για τθν διαπίςτωςθ ότι τα υλικά, οι 

εργαςίεσ και οι ανοχζσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Τα κουφϊματα 

κρίνονται μθ αποδεκτά όταν διαπιςτϊνεται ότι:  

 
 δεν τθροφνται τα προβλεπόμενα από τθ παροφςα Τ.Ρ. 

 
 δεν τθροφνται οι οδθγίεσ που περιζχονται ςτα εγχειρίδια του 

παραγωγοφ του ςυςτιματοσ αλουμινίου. 

 

 δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ 

και τισ αντίςτοιχεσ ΕΛΟΤ, ςχετικά με τθν ποιότθτα των υλικϊν, τθν ποιότθτα και ακρίβεια τθσ εργαςίασ, 

τθν αρτιότθτα και ακρίβεια τθσ τοποκζτθςθσ και τισ ςυνκικεσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ. 

 

 δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ λειτουργίασ των κουφωμάτων 

όπωσ ζχουν οριςτεί ςτθ παροφςα προδιαγραφι. 

 

 δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ επίδοςθσ των κουφωμάτων 

όπωσ ζχουν οριςτεί ςτθ παροφςα προδιαγραφι.  

 

 αν απουςιάηει θ ςιμανςθ CE επί των κουφωμάτων αλουμινίου 

ι/και θ διλωςθ επιδόςεων αυτϊν.  

 
 απουςιάηει θ δθλοφμενθ τιμι τθσ κερμοπερατότθτασ (Uw) ςτθν 

ετικζτα ςιμανςθσ CE ι/και ςτθν διλωςθ επιδόςεων. 

 

 Ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να ανακαταςκευάςει ι να επιςκευάςει 

κάκε κοφφωμα που ζχει κρικεί ωσ μι αποδεκτό με τθ χριςθ νζων υλικϊν, χωρίσ δικαίωμα επιπλζον 

αποηθμίωςθσ. 

 
7.3    Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ 

 
7.3.1.  Τα  προσ προμικεια κουφϊματα αλουμινίου με τουσ αντίςτοιχουσ υαλοπίνακεσ  κα 

φζρουν υποχρεωτικά  τα παρακάτω: 

  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι κατά CE. 

 Ο καταςκευαςτικόσ τουσ οίκοσ και ο προμθκευτισ  κα είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2015.  

 Ριςτοποιθτικό εταιρίασ βαφισ των προφίλ, QUALICOAT. 
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 Ριςτοποιθτικά ςυςτιματοσ από Ελλθνικά και Διεκνι Ινςτιτοφτα δοκιμϊν. 

 Ριςτοποιθτικό και τεχνικά χαρακτθριςτικά υαλοπίνακα. 

 Κάκε κοφφωμα αλουμινίου υποχρεωτικά κα ςυνοδεφεται από διλωςθ 

επιδόςεων καταρτιςμζνθ από τον καταςκευαςτι ςφμφωνα με τον κανονιςμό 574/2014/ΕΕ. Θ διλωςθ 

επιδόςεων κα περιλαμβάνει τουσ ςυντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ (Uw) και όςα από τα λοιπά ουςιϊδθ  

χαρακτθριςτικά  , ςφμφωνα  με  τισ  απαιτιςεισ  των ςχετικϊν εναρμονιςμζνων προτφπων 

(αεροςτεγανότθτα, υδατοςτεγανότθτα,  αντίςταςθ  ςτθν ανεμοπίεςθ, μθχανικι αντοχι, αντοχι ςτθν 

χριςθ, θχομονωτικι ικανότθτα, κερμομονωτικι ικανότθτα, αντοχι ςτον χρόνο). 

 

 Λοιπά όπωσ περιγράφονται ςτθ παράγραφο 4.2 τθσ παροφςθσ Τ.Ρ και 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00 «Κουφϊματα Αλουμινίου» και ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-07-02 «Διπλοί 

υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό». 

7.4    Προι Αποδοχισ 

 
7.4.1 Εάν τα αποτελζςματα του μακροςκοπικοφ ελζγχου ανταποκρίνονται ςτο ςφνολό τουσ  

προσ τθσ απαιτιςεισ τθσ ΤΡ, τα υλικά κα παραλαμβάνονται. 
 

7.4.2   Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι κάποιο υλικό είναι ακατάλλθλο 
ι ότι δεν ανταποκρίνεται ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ, ι εάν θ εργαςία τοποκζτθςθσ δεν ικανοποιοφν τθν 
παροφςα Τ.Ρ, ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει να αντικαταςτακεί το υλικό με άλλο κατάλλθλο με δαπάνθ του 
Ρρομθκευτι ι τθν επανάλθψθ των εργαςιϊν για διόρκωςθ τυχόν προβλθμάτων. 
 

7.5    Υποχρεϊςεισ  Ρρομθκευτι – Ραρόχου 

 

7.5.1 Υποβολι εγγράφων για Αξιολόγθςθ του Ρρομθκευτι κατά τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφοράσ. 

 
Κάκε υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα 

και πιςτοποιθτικά μαηί με τθν προςφορά του.  

 

α. Θα προςκομιςκοφν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) ι βεβαίωςθ του 
εργοςταςίου παραγωγισ των προσ προμικεια υλικϊν ςτα οποία κα πρζπει να εμπεριζχονται και να 
δίδονται πλθροφορίεσ για τα αναγραφόμενα ςτθ παράγραφο 4.2. 

                              

β. Ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ των προςφερόμενων υλικϊν, εφόςον δεν υπάρχουν ςτα 
τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) τα οποία κα κατατεκοφν. 

 

γ. Σιματα ποιότθτασ, καταςκευαςτικά πρότυπα όπωσ περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 4 και 7.3. 

 

                                 δ.    Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εγγφθςθ των προςφερόμενων υλικϊν για 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και για τθ δυνατότθτα 
τεχνικισ υποςτιριξθσ και παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ 
εγγυιςεωσ.  
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ε. Ο Ρρομθκευτισ, μαηί με τθν προςφορά του, πρζπει να προςκομίςει και το φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ, ορκά ςυμπλθρωμζνο. Ρροςφορά χωρίσ Φφλλο Συμμόρφωςθσ κα ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ. 

                  

        7.5.2   Ραράδοςθ Εγγράφων - Εντφπων κατά τθν Ραραλαβι των Υλικϊν. 
                              Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα και πιςτοποιθτικά κατά 
τθν παραλαβι των υλικϊν από τθν Υπθρεςία.  

                               α. Επικαιροποιθμζνα ςιματα ποιότθτασ, καταςκευαςτικά πρότυπα όπωσ περιγράφονται 
ςτθν παράγραφο 4 και 7.3.  

                               β. Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά. Επιπλζον οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν πζραν του χρόνου και τουσ όρουσ εγγφθςθσ των 
προςφερόμενων υλικϊν. 

                               γ. Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν  για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά (τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ εγγυιςεωσ). 

δ.  Διλωςθ επιδόςεων όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 4 και 7.3. 

                             
8. ΛΟΙΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

 
8.1. Ο Ρρομθκευτισ κα απαςχολιςει για τισ εργαςίεσ μεταφοράσ του προσ προμικεια υλικοφ 

και τθσ τοποκζτθςθσ, προςωπικό τθσ επιχείρθςισ του ι προςωπικό ςυνεργαηόμενθσ ςτεγαςμζνθσ 
επιχείρθςθσ.  

  8.2. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των υλικϊν 
εντόσ  45 θμερϊν (45 θμερολογιακζσ θμζρεσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που κα 
απαιτθκεί παράταςθ των χρονικϊν ορίων, αυτι κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ αιτιολογθμζνθσ ενθμζρωςθσ 
και μετά από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.  

8.3. Θ Υπθρεςία κα επιλζξει τθν πιο κατάλλθλθ και ςυμφζρουςα για αυτιν προςφορά, με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που ακολουκοφν, όπωσ προβλζπει θ ιςχφουςα 
νομοκεςία.  

8.4. Επιςθμαίνεται ότι ο κάκε υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ, δφναται να επιςκεφτεί τισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ Μονάδασ μασ, πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, προκειμζνου να λάβει γνϊςθ του 
χϊρου και τθσ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ και να ζχει λάβει υπόψθ του όλουσ τουσ παράγοντεσ πριν 
κατακζςει τθν προςφορά του.  

8.5. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι του ΡΒΚ, θ 
οποία κατά τθν παραλαβι κα προβεί ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ που περιζχονται ςτθν 
παροφςα Τ.Ρ. 
 

8.6. Ο Ρρομθκευτισ κακϊσ και το προςωπικό του, υποχρεοφνται να τθροφν όλουσ τουσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ κατά τθν είςοδο ςτο Στρατόπεδο και κα τουσ χορθγθκεί ςχετικι άδεια ειςόδου 
εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Νόμου. 

8.7. Για τθν εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα προθγθκοφν οι ζλεγχοι που περιγράφονται ςτθν 
παροφςα ΤΡ. Επίςθσ κα προθγθκεί παραλαβι τθσ γραπτισ εγγφθςθσ και των ςχετικϊν εντφπων 
(εγχειρίδια, πιςτοποιιςεισ κτλ) από τθν αρμόδια Επιτροπι θ οποία κα ςυντάξει και το ςχετικό πρωτόκολλο 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.   

8.8.   Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το χϊρο κακαρό μετά το τζλοσ τθσ τοποκζτθςθσ 
των υλικϊν. 
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Χειριςτισ κζματοσ: Υπλγόσ (ΜΧ) Δθμιτριοσ Ηουμποφλθσ, ΡΒΚ/ΚΥΡ/ΔΕΓΚ/ΤΤΜ τθλ 282106906 – 6901 - 
6903, suppdivision@namfi.gr. 

 

 

ΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Ρίνακασ Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. 
«2» Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΣΘΘΚΘ "1" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ΣΤΘ ΔΓΘ Φ.600.1/358/73947/Σ.1452  ΚΛΑΔΟΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

  ΔΝΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  ΤΜ. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ 

  Χανιά,11  Αυγ 20 

 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΑΑΓΑΦΟΣ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΡΑ/ΣΕΙΣ 

 ΟΜΑΔΑ Α     

1 

α. Σκλθρότθτα 

β. Ελάχιςτο πάχοσ βαφισ 

γ  Ράχοσ των προφίλ 

4.2 10%   

mailto:suppdivision@namfi.gr
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2 

α. Αεροδιαπερατότθτα 

β. Υδατοςτεγανότθτα 

γ  Αντοχι ςε Ανεμοπίεςθ 

δ. Θχομονωτικι ικανότθτα 

4.2 20%   

3 
Συντελεςτισ κερμοπερατότθτασ 
κουφϊματοσ(Uw<2,5 W/K.m2) 

4.2 30%   

4 

α. Συντελεςτισ κερμοδιαπε-
ρατότθτασ πλαιςίου Uf<2,7 (για 
ανοιγόμενα) και Uf<4,0 (για 
ςυρόμενα) 

β. Συντελεςτισ κερμοπερα-
τότθτασ Ug < 1,3 

4.2 20%   

 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 
80%   

 ΟΜΑΔΑ Β     

1 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 
7.1.1 15%   

2 

Δυνατότθτα τεχνικισ 
υποςτιριξθσ και παροχισ 

ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 
πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ 

εγγυιςεωσ 

7.5.1 5%   

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 20%   

 

α. Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν 
περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι 
τουσ 150 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο 
αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

β. Σφμφωνα με το εδάφιο 13 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016, όταν θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά δεν προςδιορίηεται αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ, και οι οικονομικοί 
φορείσ ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν, τότε πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθ 
βακμολογία τθσ. 

γ. Από τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων προκφπτει 
θ προςφερόμενθ τιμι Ρi, του οικονομικοφ φορζα (i). Με γνωςτι τθν προςφερόμενθ τιμι Ρi, υπολογίηεται 

ο λόγοσ:  𝚲𝐢 =
𝚺𝚷𝐢 

𝚩𝚻𝚷𝐢 
 

 

 Ππου ΒΤΡi – Βακμόσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του οικονομικοφ φορζα (i) όπωσ υπολογίςκθκε 
παραπάνω. 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το 
μικρότερο λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ το βακμό τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 
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ΡΟΣΘΘΚΘ "2" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ΣΤΘ ΔΓΘ Φ.600.1/358/73947/Σ.1452  ΚΛΑΔΟΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

  ΔΝΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  ΤΜ. ΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ 

  Χανιά,11 Αυγ 20 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΡΕΙΓΑΦΗΣ 

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΝΑΦΟΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 

ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(α) (β) (γ) 
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                                                                                    Χανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ρρομθκευτισ 

Ρ Α  Α Τ Η  Η Σ Ε Ι Σ : 

α. Στθ ςτιλθ (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλεσ οι παράγραφοι κατ' απόλυτθ ςειρά όπωσ 

φαίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.). 

β. Στθ ςτιλθ (β) δθλϊνεται αντίςτοιχα ςε κάκε παράγραφο αν τα χαρακτθριςτικά του 

προςφερόμενου Υλικοφ ςυμφωνοφν απόλυτα ι όχι με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Αυτό κα γίνεται με τθν 

αναγραφι ςτθ ςτιλθ (β) και απζναντι ςε κάκε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΡΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΘΝ Τ.Ρ." ι 

"ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΘΝ Τ.Ρ". Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςυμφωνία (υπερκαλφψθ ι μθ 

ικανοποίθςθ των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν) , αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προςφερόμενα 

άλλα χαρακτθριςτικά, με αντίςτοιχθ παραπομπι ςτθ ςτιλθ (γ), ςτο ςθμείο του PROSPECTUS - Τεχνικοφ 

Εγχειριδίου. 

γ. Στθ ςτιλθ (γ) αναγράφεται για κάκε παράγραφο θ παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν 

παράγραφο ι ςτο ςχεδιάγραμμα του κατατικζμενου PROSPECTUS - Τεχνικοφ Εγχειριδίου, όπου φαίνεται 

και επιβεβαιϊνεται ότι προςφζρονται τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο 

τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 

δ. Για όςα χαρακτθριςτικά δίνονται ςτθ ςτιλθ (β) και ςτα PROSPECTUS - Τεχνικά Εγχειρίδια 

ςε διαφορετικζσ μονάδεσ από εκείνεσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, να δίνονται υποχρεωτικά οι τφποι 

μετατροπισ αυτϊν, κακϊσ και επεξθγιςεισ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ διαφορετικισ ορολογίασ από εκείνθσ 

τθσ Τ.Ρ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήισζεο  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   
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Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγωληζκό πξνκήζεηαο- ηνπνζέηεζεο θνπθωκάηωλ ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ 
πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  31/2020 δηαθήξπμεο. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ 
31/2020 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο 
όξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο ωο 
πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 

 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο 
ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2020 

           Ο δειώλ 

  

                 (ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο (Καιήο Δθηέιεζεο)  

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια- τοποκζτθςθ 
κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΡΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ  31/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
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- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΙΘΜΟ ………/2020 

 

Για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΡΒΚ 

Σιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2020 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ 
ΚΘΤΘΣ ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Το ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Επγό (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ. 
  

 2.  H εταιρεία ………………………………………………….  διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΘΟ  1 

Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/…../……………./Σ……../…… …….. 
20/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτι του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ςτθ ………………………….,ΑΦΜ 
…………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Ρρομθκευτισ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ»  και 
αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια και τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΡΒΚ, ςτο 
εξισ «ςυμβατικό υλικό», από τον Ρρομθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ 31/2020 και τθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Ρροςκικθσ «1» τθσ παροφςασ. 

 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………. ευρϊ 
(……………,00 €), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
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 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 
 

ΑΘΟ  2 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 1.  Θ παράδοςθ- τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι εντόσ 
είκοςι (20) ζωσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν, ανάλογα με το τμιμα, από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 ΑΘΟ  3 
Ραραλαβι υλικϊν 

 
1. H παραλαβι των αγακϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν παρ. 

11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου 
και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ κακϊσ και μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ, ελζγχοντασ τα παρακάτω: 

α.   Αν τα προσ προμικεια υλικά ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τ.Ρ.  

β. Αν ζχουν γίνει όλεσ οι απαραίτθτεσ προεργαςίεσ από τον Ρρομθκευτι πριν τθν 
τοποκζτθςθ των κουφωμάτων.  

γ.  Αν το τελικό αποτζλεςμα τθσ τοποκζτθςθσ των κουφωμάτων ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 
τθσ Τ.Ρ τθσ Υπθρεςίασ και των τελικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 
δ.  Ειδικότερεσ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι των κουφωμάτων:  

Επί τόπου ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Το ΡΒΚ μπορεί να διενεργεί ζλεγχο είτε ςτο εργοςτάςιο -

εργαςτιριο του καταςκευαςτι, είτε ςτο εργοτάξιο, για τθν διαπίςτωςθ ότι τα υλικά, οι εργαςίεσ και οι 

ανοχζσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Τα κουφϊματα κρνονται μθ 

αποδεκτά όταν διαπιςτϊνεται ότι:  

α.  Δεν τθροφνται τα προβλεπόμενα από τθ παροφςα Τ.Ρ. 

β. Δεν τθροφνται οι οδθγίεσ που περιζχονται ςτα εγχειρίδια του παραγωγοφ του 

ςυςτιματοσ αλουμινίου. 
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γ. Δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ και τισ αντίςτοιχεσ 

ΕΛΟΤ, ςχετικά με τθν ποιότθτα των υλικϊν, τθν ποιότθτα και ακρίβεια τθσ εργαςίασ, τθν αρτιότθτα και 

ακρίβεια τθσ τοποκζτθςθσ και τισ ςυνκικεσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ. 

 

δ. Δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ λειτουργίασ των κουφωμάτων όπωσ ζχουν οριςτεί 

ςτθ παροφςα προδιαγραφι. 

 

ε. Δεν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ επίδοςθσ των κουφωμάτων όπωσ ζχουν οριςτεί 

ςτθ παροφςα προδιαγραφι.  

 
ςτ. Αν απουςιάηει θ ςιμανςθ CE επί των κουφωμάτων αλουμινίου ι/και θ διλωςθ 

επιδόςεων αυτϊν. 

 
η. Απουςιάηει θ δθλοφμενθ τιμι τθσ κερμοπερατότθτασ (Uw) ςτθν ετικζτα ςιμανςθσ CE 

ι/και ςτθν διλωςθ επιδόςεων. 

 

Ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να ανακαταςκευάςει ι να επιςκευάςει κάκε κοφφωμα που 
ζχει κρικεί ωσ μθ αποδεκτό με τθ χριςθ νζων υλικϊν, χωρίσ δικαίωμα επιπλζον αποηθμίωςθσ.  Εάν τα 
αποτελζςματα του μακροςκοπικοφ ελζγχου ανταποκρίνονται ςτο ςφνολό τουσ  προσ τθσ απαιτιςεισ τθσ 
ΤΡ, τα υλικά κα παραλαμβάνονται. 
 

 Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι κάποιο υλικό είναι ακατάλλθλο ι ότι 
δεν ανταποκρίνεται ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ, ι εάν θ εργαςία τοποκζτθςθσ δεν ικανοποιοφν τθν 
παροφςα Τ.Ρ, ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει να αντικαταςτακεί το υλικό με άλλο κατάλλθλο με δαπάνθ του 
Ρρομθκευτι ι τθν επανάλθψθ των εργαςιϊν για διόρκωςθ τυχόν προβλθμάτων. 

 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει ςτα τιμολόγια για τθν ορκι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν. 

Αγακά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν μετά τθν 
παράδοςθ ςτο ΡΒΚ. 

Αν θ παραλαβι των αγακϊν και θ υπογραφι των τιμολογίων δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
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αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που 
παραλαμβάνει τα αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Υλικοφ του ΡΒΚ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΑΘΟ  4 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 
 1. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δκτι ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

4. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

ΑΘΟ  5 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 
 1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσκυρϊςεισ.  
 
  2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 
τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 
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θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να 
παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και 
επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν 
παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 
απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, 
κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 
 3. Με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, 
με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

ΑΘΟ  6 
Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου  

 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι του 
κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί αυτόσ και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν οφείλει να ςυμμορφωκεί. Αν παρζλκει χωρίσ να 
ςυμμορφωκεί, θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
 
γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδόκθκαν ι αντικαταςτάκθκαν με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016. 

 
ΑΘΟ  7 

Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και καλισ λειτουργίασ 
 

 1.   Ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ………………………………………. ευρϊ (…………… €). 
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 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι, μετά τθν 
οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

 3. Ο Ρρομθκευτισ παρζχει γραπτι εγγφθςθ για το υλικό, τα παρελκόμενα κακϊσ και τθν άριςτθ 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ ςυνοδευόμενθ από ρθτι δζςμευςι του για τθν αποκατάςταςθ με 
μζριμνα και δαπάνεσ που κα τον βαρφνουν αποκλειςτικά, τυχόν φκορϊν που κα προκφψουν ςτο υλικό και 
τθ λειτουργία αυτϊν και δεν κα οφείλονται ςε ςυνικθ χριςθ, για τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν 
οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. Σε κάκε περίπτωςθ μζςα ςτα όρια του προαναφερκζντοσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει 
οποιοδιποτε εξάρτθμα είναι ελαττωματικό από καταςκευι, παρουςιάςει πρόωρθ φκορά ι ςυςτθματικι 
βλάβθ, με δικι του δαπάνθ (προμικεια ανταλλακτικϊν- υλικϊν από τον καταςκευαςτι  και παράδοςθ 
τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ). 

         Μετά τθ τοποκζτθςθ, κα γίνει δοκιμι των κουφωμάτων, κλείκρων κτλ. Σε περίπτωςθ μθ 

λειτουργίασ λόγω ελαττωματικοφ υλικοφ ι βλάβθσ που οφείλεται ςτο υλικό κατά τθ διάρκεια τθσ 

δοκιμισ αυτό κα αντικακίςταται εντόσ μίασ (1) εβδομάδασ από τθ δοκιμι λειτουργίασ.  

 

        Σε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ των προσ προμικεια υλικϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλζον θμζρεσ εγγφθςθσ προςμετροφνται μόνο μετά 

τθν παρζλευςθ (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι για τθ βλάβθ 

και τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν. 

 

                        Θ εγγφθςθ αφορά ςτο ςφνολο των κυρϊν και των κουφωμάτων ωσ ενιαίο ςφςτθμα δθλ. 
φινίριςμα, κορμόσ, κλείκρα, πόμολα, μεντεςζδεσ κτλ κακϊσ και κάκε άλλο εξάρτθμα ι μζροσ που 
αποτελεί μζροσ αυτϊν.  

  Στθν περίπτωςθ αδυναμίασ επιςκευισ των προσ προμικεια υλικϊν από τον προμθκευτι, κα 
πραγματοποιθκεί μερίμνθ του θ αντικατάςταςθ με όμοιο (ι ιςοδφναμο) υλικό που λειτουργεί κανονικά, 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν. 
 

ΑΘΟ  8 
Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

 1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνει ςε ΕΥΩ, από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του 
ΡΒΚ, εντόσ 30 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του εκάςτοτε τιμολογίου και τθν υποβολι του πρωτοκόλλου 
παραλαβισ των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι του ΡΒΚ, με τθν 
προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

  α. Τιμολόγιο προμικειασ. 
 
  β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται 
από το ΡΒΚ). 
 
  γ. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ 
Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ). 
 
  δ. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ) (για είςπραξθ 
εκκακαριςμζνων απαιτιςεων από το Δθμόςιο). 
  
  ε. Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το 
IBAN ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
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  ςτ. Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΡΒΚ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
  η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
  θ. Κατά τθν παράδοςθ των κουφωμάτων ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να 
παραδϊςει τα παρακάτω: 
 

                                (1). Επικαιροποιθμζνα ςιματα ποιότθτασ, καταςκευαςτικά πρότυπα όπωσ 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 4 και 7.3. 

                                    (2).  Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά. Επιπλζον οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν πζραν του χρόνου και τουσ όρουσ εγγφθςθσ των 
προςφερόμενων υλικϊν. 

                                   (3).   Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά (τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ εγγυιςεωσ). 

      (4).   Διλωςθ επιδόςεων όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3 και 6 τθσ Ρροςκικθσ 
«1». 

 2. Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν. 

 

ΑΘΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 
 Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

AΘΟ 10 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

 
Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν.4412/16, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
του Αναδόχου. 

AΘΟ 11 
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ρρομθκευτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε 
από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ 
πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

AΘΟ 12 
Δικαςτικι  Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
  1. Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ 
προμικειασ ι παροχισ υπθρεςιϊν, ανεξάρτθτα από τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ ι ωσ 
ιδιωτικοφ δικαίου, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ ςφμβαςθ. Ραρζκταςθ αρμοδιότθτασ δεν επιτρζπεται. Αν θ ςφμβαςθ 
εκτελείται ςτθν Ρεριφζρεια δφο ι περιςςότερων Διοικθτικϊν Εφετείων, αρμόδιο κακίςταται αυτό που κα 
επιλζξει ο προςφεφγων ι ο ενάγων. 
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2. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ 

τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 
              3. Θ υπόκεςθ ςυηθτείται ςε δικάςιμο που ορίηεται όςο το δυνατόν ςυντομότερα. Αν ο φάκελοσ 

τθσ υπόκεςθσ δεν αποςταλεί ςτο Διοικθτικό Εφετείο από τθ Διοίκθςθ, θ ςυηιτθςθ αναβάλλεται ςε νζα 
δικάςιμο, κατά τθν οποία θ υπόκεςθ ςυηθτείται με βάςθ τα ςτοιχεία που προςκομίηει ο προςφεφγων ι ο 
ενάγων, αν το ηθτιςει ο ίδιοσ. 

 
ΑΘΟ  13 

Τελικζσ διατάξεισ 
 

  1. Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

  β.  Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ 
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ 
Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Ρρομθκευτισ. 

 2. Το ΡΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, 
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                         Για το ΡΒΚ      Για τον Ρρομθκευτι 

 
                      Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Τμχθσ Συμβάςεων  

 
 
ΡΟΣΘΘΚΕΣ 
«1» Τεχνικι Ρεριγραφι (Ανάλογα  το τμιμα που κα κατακυρωκεί) 
 
Το παρόν ςχζδιο εγγράφου, όςον αφορά το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να τροποποιθκεί ανάλογα 
το τμιμα που κα κατακυρωκεί. 


